Benvolgut company,
Benvolguda companya,
Des de la comissió d’Enginyers Jubilats, ens plau informar-te del programa del viatge per la
propera tardor, que es realitzarà del 26 al 30 de setembre d’enguany a les regions de:

Normandia i la Bretanya
del nord de França
amb el següent programa:
Dimecres 26 de setembre - Barcelona–Rennes-Dinan
Presentació a l'aeroport de Barcelona, dues hores abans de la sortida, per trobar-nos amb la nostra guia
acompanyant. Facturació i sortida a les 09,20 h., en el vol VY1524, de la companyia Vueling Airlines,
amb destinació a Rennes. Arribada a l’aeroport i trasllat en autocar fins a Rennes. Dinar en restaurant. A
la tarda, visita panoràmica guiada d'aquesta ciutat, en la qual destaquen les portes de Modelaises, que
formaven part de les muralles de la ciutat, reconstruïdes al segle XV. Veurem els exteriors de la Catedral, la construcció del qual es va portar a terme al segle XI, així com el Palau Episcopal, construït el
1.672, entre les construccions arquitectòniques modernes, destaquen l'Ajuntament i el Palau del Parlament. Finalitzada la visita ens dirigirem a la població de Dinan on ens allotjarem. Sopar a l’hotel.

Dijous 27 de setembre – Dinan-St. Maló-Mont St. Michel-Caen
Esmorzar a l’hotel per després visitar Dinan, bonica població de la Bretanya, amb gairebé tres quilòmetres de muralles i el seu castell del segle XIV, que s’alça amb orgull sobre l’estuari del Rance. A la part
alta de la vila, les cases amb estructures de fusta són les que caracteritzen amb un gran caràcter medieval a aquesta localitat. Sortida cap a Saint Maló, port bretó que té una situació magnífica en una antiga
illa actualment unida al continent. Visita panoràmica de la població per a continuació dinar i visitar el
Mont Saint Michel, que per l'originalitat de la seva situació, la riquesa de la seva història i la bellesa de
la seva arquitectura, està considerada una de les "Meravelles d'Occident", finalitzada la visita ens dirigirem a Cae, per sopar i allotjar-nos.

Divendres 28 de setembre – Caen–Pointe d’Hoc-St Laurent-Omaha BeachArromanches-Caen
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Pointe d'Hoc, on encara es poden contemplar vestigis del desembarcament de les tropes aliades durant el juny de 1944. Des d'aquest punt, iniciarem un recorregut per la
costa de la Normandia que va ser escenari d'un dels episodis més transcendentals de la II Guerra
Mundial, visitarem Omaha Beach i St Laurent sur mer, amb el cementiri pels caiguts durant la invasió
més gran i impressionant de la Normandia, on estan enterrades les víctimes dels desembarcaments del
6 de juny del 1944. Després de dinar ens dirigirem a la platja d’Arromanches, on s’hi va construir un
port artificial, per facilitar les operacions del desembarcament. Finalitzada la visita, ens dirigirem a l'hotel
per sopar i allotjar-nos.

Dissabte 29 de setembre – Caen–Cherbourg-Bayeux-Caen
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la ciutat de Cherbourg, on hi farem una visita guiada. Ciutat oberta al
mar que posseeix un ric patrimoni marítim. Després de dinar ens dirigirem a visitar la ciutat medieval de
Bayeux, que ha aconseguit conservar un ric patrimoni arquitectònic després de sortir indemne de la
guerra, el centre històric admirablement conservat, convida els visitants a descobrir la catedral d'estil gòtic i a passejar pels antics carrerons amb els palaus i cases amb entramat de fusta. Visitarem el Centre
Guillem el Conqueridor, on es custodia el "Tapís de Bayeux" peça única de l’art del segle XI; en el que
es relata la història de la conquesta d’Anglaterra pels normands a les acaballes de segle en la batalla
d’Hastings, mitjançant una successió d’imatges amb inscripcions en llatí; d‘uns 70 metres de longitud
compost per 9 fragments, brodades amb fils de llana de diferents colors sobre un peça de teixit de lli. Finalitzada la visita, ens dirigirem a l'hotel per sopar i allotjar-nos.

Diumenge 30 de setembre – Caen–Alençon-Le Mans-Rennes-Barcelona
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la ciutat d'Alençon on tindrà lloc una visita panoràmica de l’antiga vila
dels ducs de Normandia, capital d'Orne que compta amb un ric patrimoni, tant arquitectònic com cultural, tota plena de cases amb entramat de fusta i palaus amb balcons de ferro forjat. Entre els llocs d'obligada visita, citem l'església de Notre-Dame, la casa d’Oze, el castell dels ducs i la casa natal de Santa
Teresa de Lisieux, amb la seva capella, etc. Continuarem a Le Mans, parant en ruta per dinar. La ciutat
històrico-artística, conserva del seu passat, un esplèndid patrimoni arquitectònic. Així es pot apreciar en
el seu barri històric, un harmoniós conjunt de nou hectàrees, declarat zona protegida, envoltat per una
imponent muralla romana de finals del segle III; La catedral de Sant Julià, meitat romànica i meitat gòtica; l'antic palau dels comtes del Maine; els carrerons empedrats envoltades d'innombrables cases amb
entramat de fusta i els palauets renaixentistes. Visita del museu de les 24 Hores de Le Mans, prestigiosa carrera automobilística de resistència, que se celebra cada any al juny en el circuit de Le Sarthe. Finalitzada la visita ens dirigirem a Rennes, per agafar el vol VY1525 de les 22,05 h. amb destinació a
Barcelona, on arribarem a les 23,35 h. aproximadament i on donarem per finalitzada aquesta sortida de
tardor d’enguany.

L’import previst del viatge és d’aproximadament ........................................... 1.225,00 €
suplement per habitació en ús individual ........................................................... 185,00 €
amb una durada de 5 dies amb 4 nits d’estada a destí.

Condicions generals del viatge
• Per un grup mínim de 20 participants, amb guia acompanyant de l’agència des de Barcelona
• Bitllets d'avió pels desplaçaments d’anada i tornada, en vol regular de classe turista amb
franquícia d’equipatge de 20,- kgs. per persona, amb la companyia Vueling Airlines, inclosos.
• La resta de desplaçaments de l’itinerari seran en autocar.
• Allotjament en hotels de 3/4*, en règim d’habitació doble i mitja pensió (allotjament, esmorzars i
sopars).
• primera nit a Dinan, la resta a Caen.

• Pensió complerta amb begudes incloses (aigua i vi, no inclosos cafès o infusions), en tot el viatge, realitzant-se els àpats dels migdies en ruta, en els millors restaurants locals possible.
• Inclosos els guies locals en les visites programades.
• Incloses les despeses per a les entrades a les visites programades.
• Incloses les taxes d’aeroports, turístiques i assegurances de viatge i cancel·lacions, d’acord
amb les condicions de la pòlissa d’assegurances.
• Incloses les propines de maleters als aeroports i hotels.
• Incloses les propines als guies locals, xofers i maleters.
• no incloses les despeses personals de begudes, cafès o infusions, telèfons en hotels i restaurants (excepte les begudes dels àpats).
• no incloses les entrades de visites no programades i propina a la guia acompanyant.

Condicions econòmiques i de preus d’aplicació general al viatge
Basats en un grup de 20 participants.
Subjectes a la disponibilitat de places hoteleres i vols, en el moment de fer-se la reserva en
ferm.
Calculats segons el canvi de moneda, tarifes de transport, costos de carburants, taxes aeroportuàries, impostos, taxes turístiques (on siguin d’aplicació) i nombre mínim de participants,
previstos en la data de sol·licitud de pressupostos per a la confecció del projecte de viatge.
Qualsevol variació en tot l’anterior al moment de la confirmació de vols, hotels i nombre de
participants, en més o en menys, implicarà la modificació del preu total, que serà d’aplicació
en el moment del pagament de l’import final del viatge.

Condicions d’inscripció:
A la inscripció, s’haurà d’abonar una bestreta de 400,--€/persona, per la reserva de les
places d’avió i d’hotels.
El període d’inscripció és del 18 al 29 de juny, personalment a la seu col·legial o be trucant al telèfon
del col·legi, 934 96 14 20. La inscripció no es considerarà en ferm fins que s’aboni per part del participant l’import de 400.- €/persona, en concepte de bestreta per la reserva amb la generació de les factures corresponents.
El pagament d’aquest import es pot fer per transferència bancària al número de compte del Banc de
Sabadell IBAN ES80 0081 7011 1300 0193 0699 indicant número, nom i cognoms del col•legiat i
referència “Normandia” o amb targeta de crèdit a la caixa del Col·legi, de dilluns a dijous de 9 a 18
h. i en divendres de 9 a 14h.

Pagament de la resta del viatge:
El període serà del 03 al 14 de setembre, i es podrà fer amb les mateixes condicions i horaris
descrits anteriorment.
Documentació que ha de facilitar el participant per la tramitació de la facturació:
Amb motiu dels canvis normatius en la generació de les factures l’agencia ens sol·licita una sèrie
de dades personals dels participants, motiu pel que ens a fet arribar un formulari d’inscripció, amb el
prec de que se li remeti complimentat, a la fi de facilitar-li les gestions administratives i de control
dels participants en el viatge.
El formulari es facilitarà per a la seva complementació en el moment de la preinscripció.

Barcelona, 12 de juny del 2018

